Πληροφορίες για την προστασία προσωπικών δεδομένων για δυνατότητες εγκατάστασης
Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων του Windows 7 Service Pack 1 (SP1) και του Windows Server 2008 R2 SP1 για δυνατότητες εγκατάστασης
Η Microsoft δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα, παρέχοντας λογισμικό που προσφέρει τις επιδόσεις, την ισχύ και την άνεση που θέλετε στον προσωπικό σας υπολογιστή. Η παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων εξηγεί τις πρακτικές συλλογής και χρήσης δεδομένων που εφαρμόζουν ορισμένες δυνατότητες που επηρεάζουν την προστασία των προσωπικών δεδομένων ("Δυνατότητες εγκατάστασης") και τις οποίες μπορείτε να επιλέξετε, ενώ εγκαθιστάτε και ρυθμίζετε το Windows 7 SP1 ή το Windows Server 2008 R2 SP1 ("Windows"): Δυναμική ενημέρωση, Πρόγραμμα βελτίωσης της εγκατάστασης και Συνδέσεις απομακρυσμένης πρόσβασης.
Με τη συγκατάθεσή σας, αυτές οι δυνατότητες είναι δυνατό να αποστέλλουν πληροφορίες προς και από το Internet όταν εγκαθιστάτε και ρυθμίζετε τα Windows. Αυτή η αποκάλυψη πληροφοριών εστιάζει στις δυνατότητες ρύθμισης και εγκατάστασης των Windows που επικοινωνούν με το Internet. Δεν ισχύουν για άλλες τοποθεσίες, προϊόντα ή υπηρεσίες της Microsoft με ή χωρίς σύνδεση.
Βλέπετε αυτήν τη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων, επειδή ενδεχομένως να μην έχετε πρόσβαση στο Internet κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης των Windows. Για μια ολοκληρωμένη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων για αυτό το λογισμικό, ανατρέξτε στην ηλεκτρονική δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων των Windows 7 στη διεύθυνση:
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=104288
Οι διαχειριστές μπορούν να χρησιμοποιήσουν την πολιτική ομάδας για να τροποποιήσουν πολλές από τις ρυθμίσεις στα Windows. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές συλλογής και χρήσης δεδομένων των Windows Server 2008 R2 και για τον τρόπο με τον οποίο οι διαχειριστές μπορούν να ελέγχουν αυτές τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε στη λευκή βίβλο, στη διεύθυνση:
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=148262
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές συλλογής και χρήσης δεδομένων των Windows 7 και για τον τρόπο με τον οποίο οι διαχειριστές μπορούν να ελέγχουν αυτές τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε στη λευκή βίβλο, στη διεύθυνση: 
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=148050
Συλλογή και χρήση των πληροφοριών σας
Οι προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε από εσάς θα χρησιμοποιηθούν από τη Microsoft και τις θυγατρικές που ελέγχει για να ενεργοποιήσουν τις δυνατότητες που χρησιμοποιείτε και να παρέχουν τις υπηρεσίες ή να εκτελούν τις συναλλαγές που έχετε ζητήσει ή εξουσιοδοτήσει. Επίσης, οι πληροφορίες ενδεχομένως να χρησιμοποιηθούν για την ανάλυση και τη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών της Microsoft.
Με εξαίρεση τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παρούσα δήλωση, οι προσωπικές πληροφορίες που παρέχετε δεν θα μεταφέρονται σε τρίτους χωρίς τη συγκατάθεσή σας. Περιστασιακά, προσλαμβάνουμε άλλες εταιρείες οι οποίες παρέχουν περιορισμένες υπηρεσίες για λογαριασμό μας, όπως την εκτέλεση στατιστικής ανάλυσης. Σε αυτές τις εταιρείες θα παρέχουμε μόνο τις προσωπικές πληροφορίες που χρειάζονται προκειμένου να διεκπεραιώσουν την υπηρεσία τους και δεν θα επιτρέπεται η χρήση αυτών των πληροφοριών για κανέναν άλλο σκοπό.
Η Microsoft μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση ή να αποκαλύψει πληροφορίες που σας αφορούν, συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου των επικοινωνιών σας, προκειμένου: (α) να συμμορφωθεί προς τη νομοθεσία ή να ανταποκριθεί σε νομικά αιτήματα ή νομικές διαδικασίες, (β) να προστατεύσει τα δικαιώματα ή την πνευματική ιδιοκτησία της Microsoft ή των πελατών μας, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής των συμφωνιών ή των πολιτικών μας που διέπουν τη χρήση του λογισμικού, ή (γ) να ενεργήσει καλή τη πίστη ότι μια τέτοια πρόσβαση ή αποκάλυψη πληροφοριών είναι απαραίτητη για την προστασία της προσωπικής ασφάλειας των εργαζομένων, των πελατών ή του κοινού της Microsoft.
Οι πληροφορίες που συλλέγονται από ή αποστέλλονται στη Microsoft από τα Windows ενδέχεται να αποθηκεύονται ή να υπόκεινται σε επεξεργασία στις Ηνωμένες Πολιτείες ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα στην οποία η Microsoft, οι θυγατρικές της ή οι υπηρεσίες παροχής διατηρούν εγκαταστάσεις. Η Microsoft συμμορφώνεται με το πλαίσιο ασφαλούς λιμένα όπως αυτό ορίζεται από το Υπουργείο Εμπορίου των Η.Π.Α., σχετικά με τη συλλογή, χρήση και διατήρηση δεδομένων από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Συλλογή και χρήση των πληροφοριών που αφορούν τον υπολογιστή σας
Όταν χρησιμοποιείτε λογισμικό με δυνατότητες με σύνδεση στο Internet, οι πληροφορίες που αφορούν τον υπολογιστή σας ("τυπικές πληροφορίες υπολογιστή") αποστέλλονται στις τοποθεσίες Web που επισκέπτεστε και στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που χρησιμοποιείτε. Οι τυπικές πληροφορίες υπολογιστή συνήθως περιλαμβάνουν πληροφορίες, όπως τη διεύθυνση IP, την έκδοση του λειτουργικού συστήματος, την έκδοση του προγράμματος περιήγησης, τις τοπικές ρυθμίσεις και τις ρυθμίσεις γλώσσας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί επίσης να περιλαμβάνει ένα αναγνωριστικό υλικού, το οποίο δηλώνει τον κατασκευαστή, το όνομα και την έκδοση της συσκευής. Εάν μια συγκεκριμένη δυνατότητα ή υπηρεσία στείλει πληροφορίες στη Microsoft, θα σταλούν επίσης τυπικές πληροφορίες υπολογιστή.
Οι λεπτομέρειες προστασίας προσωπικών δεδομένων για κάθε δυνατότητα εγκατάστασης, λογισμικό ή υπηρεσία των Windows που περιλαμβάνονται στις συμπληρωματικές πληροφορίες προστασίας προσωπικών δεδομένων που αναφέρονται παρακάτω, περιγράφουν τις πρόσθετες πληροφορίες που συλλέγονται και τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται.
Ασφάλεια των πληροφοριών σας
Η Microsoft δεσμεύεται να βοηθήσει στην προστασία της ασφάλειας των πληροφοριών σας. Χρησιμοποιούμε διάφορες τεχνολογίες και διαδικασίες ασφάλειας για την προστασία των προσωπικών σας στοιχείων από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση ή αποκάλυψη. Για παράδειγμα, αποθηκεύουμε τις πληροφορίες που παρέχετε σε συστήματα υπολογιστών με περιορισμένη πρόσβαση, τα οποία βρίσκονται σε ελεγχόμενες εγκαταστάσεις. Όταν μεταδίδουμε εμπιστευτικές πληροφορίες (όπως τον αριθμό ή τον κωδικό πρόσβασης της πιστωτικής σας κάρτας) μέσω Internet, τις προστατεύουμε μέσω κρυπτογράφησης, για παράδειγμα, χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο επιπέδου ασφαλών υποδοχών (SSL).
Για περισσότερες πληροφορίες
Η Microsoft καλωσορίζει τα σχόλιά σας σχετικά με την παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων. Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων ή πιστεύετε ότι δεν έχει τηρηθεί από την πλευρά μας, επικοινωνήστε μαζί μας υποβάλλοντας τις ερωτήσεις σας ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:
http://go.microsoft.com/?LinkId=9634754
Ή μέσω ταχυδρομείου στη διεύθυνση:
Windows Privacy Statement for Installation Features
c/o Microsoft Privacy
Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, Washington 98052 USA
Δυνατότητες εγκατάστασης
Δυναμική ενημέρωση
Τι κάνει αυτή η δυνατότητα
Η Δυναμική ενημέρωση επιτρέπει στα Windows να εκτελούν έναν μοναδικό έλεγχο με την τοποθεσία Web της Microsoft για να λάβουν τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις για τον υπολογιστή σα, ενώ εγκαθίσταται το λειτουργικό σας σύστημα. Εάν βρεθούν ενημερώσεις, η δυναμική ενημέρωση τις λαμβάνει και τις εγκαθιστά αυτόματα, ώστε ο υπολογιστής σας να είναι ενημερωμένος την πρώτη φορά που θα συνδεθείτε ή θα τον χρησιμοποιήσετε.
Πληροφορίες που συλλέγονται, υπόκεινται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται
Για την εγκατάσταση συμβατών προγραμμάτων οδήγησης, η Δυναμική ενημέρωση στέλνει πληροφορίες στη Microsoft σχετικά με το υλικό του υπολογιστή σας. Οι τύποι ενημερώσεων που μπορεί να λάβει η Δυναμική ενημέρωση στον υπολογιστή σας περιλαμβάνουν:
*	Ενημερώσεις εγκατάστασης: Σημαντικές ενημερώσεις λογισμικού για αρχεία εγκατάστασης προκειμένου να εξασφαλιστεί μια επιτυχής εγκατάσταση.
*	Ενημερώσεις ενσωματωμένου προγράμματος οδήγησης: Σημαντικές ενημερώσεις προγραμμάτων οδήγησης για την έκδοση των Windows που εγκαθιστάτε.
*	Ενημερώσεις εργαλείου αφαίρεσης κακόβουλου λογισμικού των Microsoft Windows: Ενημερώσεις για την πιο πρόσφατη έκδοση αυτού του εργαλείου που μπορεί να βοηθήσει στην κατάργηση του λογισμικού κακόβουλης λειτουργίας, όπως είναι οι ιοί και οι ιοί τύπου worm, εάν εντοπιστούν στον υπολογιστή σας
Χρήση των πληροφοριών
Η Δυναμική ενημέρωση αναφέρει πληροφορίες σχετικά με το υλικό του υπολογιστή σας στη Microsoft για τον προσδιορισμό των σωστών προγραμμάτων οδήγησης για το σύστημά σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο συλλογής πληροφοριών που χρησιμοποιεί η Δυναμική ενημέρωση, ανατρέξτε στη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων των υπηρεσιών ενημέρωσης στη διεύθυνση:
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=50142
Επιλογή και έλεγχος
Κατά την έναρξη της ρύθμισης των Windows, θα έχετε την επιλογή να χρησιμοποιήσετε τη Δυναμική ενημέρωση.
Πρόγραμμα βελτίωσης της εγκατάστασης
Τι κάνει αυτή η δυνατότητα
Αυτή η δυνατότητα στέλνει μια μοναδική αναφορά στη Microsoft η οποία περιέχει βασικές πληροφορίες σχετικά με τον υπολογιστή σας και τον τρόπο που εγκαθιστάτε τα Windows. Η Microsoft χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες για να βοηθήσει στη βελτίωση της εμπειρίας εγκατάστασης και για τη δημιουργία λύσεων σε κοινά προβλήματα εγκατάστασης.
Πληροφορίες που συλλέγονται, υπόκεινται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται
Συνήθως, η αναφορά περιλαμβάνει πληροφορίες για την εμπειρία εγκατάστασης και ρύθμισης, όπως την ημερομηνία εγκατάστασης, τον χρόνο που απαιτήθηκε για την ολοκλήρωση κάθε φάση της εγκατάστασης, εάν η εγκατάσταση ήταν αναβάθμιση ή νέα εγκατάσταση του προϊόντος, λεπτομέρειες της έκδοσης, τη γλώσσα του λειτουργικού συστήματος, τον τύπο των μέσων, τη ρύθμιση των παραμέτρων του υπολογιστή και την κατάσταση επιτυχίας ή αποτυχίας, καθώς και τυχόν κωδικούς σφαλμάτων.
Εάν επιλέξετε να συμμετάσχετε στο Πρόγραμμα βελτίωσης της εγκατάστασης, η αναφορά αποστέλλεται στη Microsoft όταν συνδεθείτε στο Internet. Αυτή η αναφορά δεν περιέχει πληροφορίες επικοινωνίας, όπως το όνομα, τη διεύθυνση ή τον αριθμό του τηλεφώνου σας. Δημιουργείται ένα γενικά μοναδικό αναγνωριστικό (GUID) το οποίο αποστέλλεται με την αναφορά. Το GUID είναι ένας αριθμό που δημιουργείται τυχαία και ο οποίος προσδιορίζει μοναδικά τον υπολογιστή σας, αλλά δεν περιέχει προσωπικές πληροφορίες.
Χρήση των πληροφοριών
Η Microsoft και οι συνεργάτες μας χρησιμοποιούν την αναφορά για τη βελτίωση του λογισμικού τους. Χρησιμοποιούμε το GUID για να συσχετίσουμε αυτά τα δεδομένα με δεδομένα που συλλέγονται από το Πρόγραμμα βελτίωσης της εμπειρίας πελατών των Windows (CEIP), ένα πρόγραμμα στο οποίο μπορείτε εάν θέλετε να συμμετέχετε όταν χρησιμοποιείτε τα Windows. Αυτό το GUID μας επιτρέπει να εκτιμήσουμε τη συχνότητα των σχολίων που λαμβάνουμε και τον τρόπο καθορισμού της προτεραιότητάς τους. Για παράδειγμα, το GUID επιτρέπει στη Microsoft να διακρίνει μεταξύ ενός πελάτη που αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα εκατό φορές και εκατό πελατών που αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα μία φορά. Η Microsoft δεν χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που συλλέγονται από το Πρόγραμμα βελτίωσης της εγκατάστασης για τον προσδιορισμό της ταυτότητάς σας ή για να έρθει σε επαφή μαζί σας.
Επιλογή και έλεγχος
Μπορείτε να επιλέξετε να συμμετάσχετε σε αυτό το πρόγραμμα όταν εγκαθιστάτε τα Windows επιλέγοντας το πλαίσιο ελέγχου Θέλω να βοηθήσω στη βελτίωση της εγκατάστασης των Windows.
Συνδέσεις απομακρυσμένης πρόσβασης
Τι κάνει αυτή η δυνατότητα
Το Δίκτυο μέσω τηλεφώνου είναι ένα στοιχείο συνδέσεων απομακρυσμένης πρόσβασης που σάς επιτρέπει να αποκτάτε πρόσβαση στο Internet χρησιμοποιώντας ένα μόντεμ για σύνδεση μέσω τηλεφώνου ή ευρυζωνική τεχνολογία, όπως ένα καλωδιακό μόντεμ ή μια γραμμή DSL. Επίσης, σας επιτρέπει να συνδέεστε σε ιδιωτικά δίκτυα χρησιμοποιώντας μια σύνδεση εικονικού ιδιωτικού δικτύου (VPN) και μια υπηρεσία απομακρυσμένης πρόσβασης (RAS). Η υπηρεσία RAS είναι ένα στοιχείο που συνδέει έναν υπολογιστή-πελάτη (συνήθως τον υπολογιστή σας) σε έναν κεντρικό υπολογιστή (γνωστό και διακομιστή απομακρυσμένης πρόσβασης) χρησιμοποιώντας βιομηχανικά τυπικά πρωτόκολλα. Οι τεχνολογίες VPN επιτρέπουν στους χρήστες να συνδέονται σε ένα ιδιωτικό δίκτυο, για παράδειγμα, σε ένα εταιρικό δίκτυο, μέσω Internet.
Το Δίκτυο μέσω τηλεφώνου περιλαμβάνει στοιχεία προγραμμάτων κλήσης, όπως το RAS Client, τη διαχείριση συνδέσεων και το τηλέφωνο RAS, καθώς και προγράμματα κλήσης γραμμής εντολών όπως το rasdial.
Πληροφορίες που συλλέγονται, υπόκεινται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται
Τα στοιχεία των προγραμμάτων κλήσης συλλέγουν πληροφορίες από τον υπολογιστή σας, όπως το όνομα χρήστη, τον κωδικό πρόσβασης και το όνομα τομέα. Αυτές οι πληροφορίες αποστέλλονται στο σύστημα με το οποίο προσπαθείτε να συνδεθείτε. Δεν αποστέλλονται πληροφορίες στη Microsoft. Για να βοηθήσετε στην προστασία του ιδιωτικού απορρήτου και την ασφάλεια του υπολογιστή σας, πληροφορίες που σχετίζονται με την ασφάλεια, όπως το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασής σας κρυπτογραφούνται και αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας.
Χρήση των πληροφοριών
Οι πληροφορίες των προγραμμάτων κλήσης χρησιμοποιούνται για να βοηθήσουν τον υπολογιστή σας να συνδεθεί στο Internet. Δεν αποστέλλονται πληροφορίες στη Microsoft.
Επιλογή και έλεγχος
Για προγράμματα κλήσης που δεν χρησιμοποιούν γραμμή εντολών, μπορείτε να επιλέξετε να αποθηκεύσετε τον κωδικό πρόσβασής σας επιλέγοντας το πλαίσιο ελέγχου Αποθήκευση αυτού του ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης και μπορείτε να καταργήσετε τη συγκεκριμένη επιλογή οποιαδήποτε στιγμή προκειμένου να διαγράψετε τον κωδικό πρόσβασης που αποθηκεύτηκε προηγουμένως από το πρόγραμμα κλήσης. Δεδομένου ότι αυτή η επιλογή είναι απενεργοποιημένη από προεπιλογή, ενδεχομένως να σας ζητηθεί να παρέχετε τον κωδικό πρόσβασής σας για να συνδεθείτε στο Internet ή σε ένα δίκτυο. Για προγράμματα κλήσης γραμμής εντολών όπως το rasdial, δεν υπάρχει δυνατότητα αποθήκευσης του κωδικού πρόσβασής σας.







